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Abstract
The aim of this study was to construct and validation of the Spiritual health of
couple relationships questionnaire based on Islamic texts (the Holy Quran and
narrations in books before the fifth century AH in the book Narration of Mizan alHikma). To extract the conceptual components of the spiritual health of couples'
relations and compile items from the method of qualitative content analysis of Mayring
(2004) and evaluate the opinions of experts by selecting 10 experts by purposive
sampling method and validate the questionnaire by survey method in a sample of 205
people Married students of Qom University and Qom Branch of Azad University have
been used. To measure the validity of each component (and micronutrients) and items,
in particular, the opinions of the evaluators are used to measure the content validity
index (CVI) and content validity ratio (CVR). In this research, data analysis was
performed using version 26 of SPSS software. The validity of the criterion by
calculating the correlation coefficient of the present questionnaire and estimating the
value of marital intimacy needs of Bagarozi (2001) dimension of spiritual intimacy is
0.861 and is significant at 0.01. The result of construct validity test using exploratory
factor analysis method was a factor of 3 with a load higher than 0.3, which makes a total
of 71.435% of the total variance of the marital relationship health questionnaire. The
obtained factors were: spiritual affection, spiritual confrontation and spiritual etiquette.
The validity of this questionnaire is 0.702 by calculating Cronbach's alpha and also by
calculating Spearman-Brown coefficient is 0.946 and Guttman halving coefficient is
0.943. As a result, the Couples' Spiritual Health Relationships Questionnaire can be
used as a tool for valid psychometric properties in psychological research.
Keywords: Spiritual Health, Spirituality, Spouses Relationship, Validation, Factor
Analysis.
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چکيده
این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سالمت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسالمی
(قرآن کریم و روایات موجود در کتب قبل از قرن پنجم هجری در کتاب روایی میزان الحکمة) انجام شد .برای
استخراج مؤلفههای مفهومی سالمت معنوی روابط زوجین و تدوین گویههاا از رو
مایرینگ ( )2004و ارزیابی نظرات کارشناسان با انتخاب  10متخصص به رو
اعتباریابی پرسشنامه از رو

پیمایشی در نمونه  205نفری به رو

مقاله پژوهشی

تحلیال محتاوای کیفای

نمونهگیاری هدممناد و بارای

نمونهگیری در دسترس در جامعه آمااری

تاریخ دریافت:
1400/12/07

دانشجویان متأهل دانشگاه قم و دانشگاه آزاد واحد قم استفاده شده است .برای سنجش روایی محتوایی هریک

تاریخ پذیرش:

از مؤلفهها (و ریزمؤلفهها) و گویهها بهصورت جداگانه از ارزیابی نظرات کارشناسان با سنجش شاخص روایی

1401/04/20

محتوا ( )CVIو نسبت روایی محتوا ( )CVRاستفاده شد .در این پژوهش تجزیهوتحلیل اطالعات با اساتفاده

صص195-222 :

از نسخه  26نرمامزار  SPSSانجام گرمته است .روایی مالک با محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه حاضار و
مقیاس همارز نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی ( )2001بُعاد صامیمیت معناوی  0/861باوده و در 0/01
معنادار است .نتیجه بررسی روایی سازه با استفاده از رو

تحلیل عاملی اکتشاامی اساتخراج  3عامال باا باار

عاملی باالتر از  0/3بود که در مجموع  71/435درصد واریانس کل پرسشنامه سالمت معنوی روابط زوجین را
برآورد میکند .عوامل بهدستآمده عبارت بودند از عاطفه معنوی ،مقابله معناوی و آداب معناوی .اعتباار ایان
پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ  0/ 702و همچنین باا محاسابه ضاریب اسا یرمن -باراون برابار  0/946و
ضریب دو نیمهسازی گاتمن برابر  0/943میباشد .در نتیجه پرسشنامه سالمت معنوی روابط زوجین میتواناد
بهعنوان یک ابزار دارای ویژگیهای روانسنجی معتبر در پژوهشهای روانشناختی مورداستفاده قرار بگیرد.
کليدواژهها :سالمت معنوی؛ معنویت ،روابط همسران؛ اعتباریابی؛ تحلیل عاملی.

DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.8.1

 .1نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روانشناسی ،پژوهشکده علوم رمتاری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
Mhafezi@rihu.ac.ir

 .2استادیار ،گروه خانواده ،پژوهشکده علوم رمتاری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی ،دانشکده قرآن و علوم ،دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه ،قم ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری روانشناسی ،پژوهشکده علوم رمتاری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
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مقدمه
هرچند از طرح مفهوم «سومم

مننوم  »1در سول  1979موالمد ومسو «سولزمل ههداتو

جهلنی( »2سملمسی )2002 ،3ههعنما هند چهلر سمم

هالش از پنج دهوه مویگوررد امول همانول

اوفلقنظر هر ونریف و مؤلفههل آ وجمد ندارد و هرکس هل ومجه هه جهل هالنی و پلرادایم خومد
ومش کرده اس

ونریفی هرا آ ارائه دهد .در یک جمعهند کلی میوما هرخمردار از حس

پریرش ،احسلسلت مثب  ،اخمق و حس اروبلط متقلهل مثب

هل یک قدرت حولکم و هروور قدسوی،

دیگرا و خمد که طی یک فرآیند پمیل و هملهنگ تونلختی ،عولطفی ،کن وی و پاللمود ت
حلصل می آید را در هساللر از ونلریف سمم

وی

مننم در غرب ممحظه نممد .هلوجمداین ونلریف

م تلف ،وأثالر این مفهم هر رواه و منلسبلت زوجالن در پژوهش هل گمنلگمنی وأیالد تده اسو .

ههعنما نممنه ،فر و همکولرا  )1995( 4و المبورت و دوالهالو  )2006( 5و غفومر و همکولرا
( )1۳90ن ل دادند که سمم

مننم هل کالفال

کلی زندگی و رضلی

زنلتمیی راهطه دارد .نتلیج

هررسی هوراو و همکولرا  )2008( 6و ههراموی و همکولرا ( )1۳9۴ن ول داد کوه سومم
هال ترین م لرک

و نقش را در پوالشهالنوی مننولدار و مثبو

مننوم

الگوم اروبولط سولزنده زوجوالن دارد.

یلفتوههوول پوژوهش موولهمنی ،)2013( 7رفالنوویهنور و جوول هیرگوی ( ،)1۳۸9ثنوولگمیی و همکوولرا
( ،)1۳90غفمر و همکلرا ( )1۳90و زارعی و احمد سرخمنی ( )1۳91ن ل داد هرچوه مالویا
سمم

مننم در زوجالن هال تر هلتد احتمل اینکوه الگوم اروبولطی هوالن آ هول ،اروبولط اجتنولهی

متقلهوول هلتوود ،کمتوور اسو  .کلسوولپقلم یلهلنالگوول ،)2018( 8ممسووم مقوود و همکوولرا ( )1۳9۴در
پژوهش خمد هه این نتالجه رسالدند که هالن سمم

مننم و رضلی

زنلتمیی ههصمرت کلوی و در

پرستلرا متأهل ،راهطه مننیدار وجمد دارد و جنسال  ،پالشهالنیکننده مننیدار هورا سومم
مننم و رضلی

زنلتمیی اس  ،امل سن ،مدت ازدواج ،مدت اتتغل  ،پالشهالنیکننوده مننویدار

1. Mental Health
)2. World Health Organization (WHO
3. Sulmasy
4. Ferrell et al
5. Lambert & Dollahite
6. Brown et al
7. Mahoney
8. Kasapoğlu & Yabanigül

196

سال هفدهم | شماره شصتم | پاییز 1401

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

نبمده اس  .همانالن نتلیج یلفتههل ومزسکنس و همکلرا  )2015( 1و ریالردسم  )2014( 2ن ول

داد که هالن ههییستی مننم  ،3مننل زندگی و ههییستی مرهبی 4در زوجالن هل سوطمحی از آراموش
روانی و احسلس ونللی و تکمه راهطه وجمد دارد.
پژوه گرا م تلفی هه سلخ

و ودوین مقاللسهل سنجش کلی سمم

ههعنما نممنه ،پملمویین و الالسم  )1982( 5مقاللسوی وتو

مننوم پرداختوهانود.

عنوما ههییسوتی مننوم  6سولختند کوه

سمم

مننم را در دو وجه ههییستی مرهبی و ههییسوتی وجومد  ،7هوهمنیلوه اهنولد روا تونلختی

مننمی

اندازه میگالرد .ههییستی مرهبی ،وجه راهطه هل خدا را ن ل میدهد و ههییسوتی وجومد ،

مننل و هدف زندگی فرد را میسنجد .هلنگلمل و همکلرا  )1985( 8مقاللس دیگر جه

سمم

سنجش

مننم  9طراحی کردند که دارا  21سؤا و درهرگالرنده سه مؤلفه هلور (ایمل ) ،مسئملال

خمد و رضلی

از زندگی اس  .کلس و همکلرا  )1991( 10تولخ

سلختند که دارا  7سؤا هرا سنجش وجرهه ت

وجرهالولت اصولی مننوم را

وی درهولره یوک وجومد هروور اسو  .کالرنوی و

همکلرا  )1998( 11مقاللسی وت عنما سنجش اهنلد مننم  12هرا سمم
این مقاللس سمم

مننم سلختند که در

مننم میوماند هه طرق م تلفوی هوروز کنودر اروبلطولت هول دیگورا  ،اروبلطولت

مننم خلص هه وسالله ع ق ،احترا  ،صداق  ،دلسمز و فداکلر  ،وجرهاللوی پالرامم طبالنو

کوه

ایجلدکننده احسلس اوتلد هل دنالول طبالنوی اسو  ،اروبولط هول ارواح جداتوده از جسوم ،اروبولط هول
نالروهل هرور هدای کننده جهل یل یک خدا ت

ی کوه از فورد مراقبو

مویکنود .انودروود و

ورسووی )2002( 13مقالوولس وجوولرب مننووم روزانووه 14را طراحووی کردنوود .ایوون مقالوولس هووهصوومرت

1. Torskenæs et al
2. Richardson
3. Spiritual well being
4. Religious well-being
5. Paloutzian & Ellison
)6. The Spirituality Index of Well-Being (SWBS
7. Existential well-being
8. Hungelmann et al
9. Arel spiritual well-being scale
10. Kass et al
11. Kearns et al
12. The Spiritual Dimension Scale
13. Underwood & Teresi
14. DSES: Daily Spiritual Experience Scale
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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خمدگیارتی 1هرا سنجش وجلرب مننم روزانه ودوین تده و وجلرهی ملنند اروبلط هول خداونود،
آگوولهی از وجوومد خداونوود و همانووالن اینکووه چگمنووه هلورهوول و عقلیوود ه

ووی از خ مصوواللت

لتظهههلتظه زندگی از منظر مرهبی یل مننم هستند را سونجش مویکنود .دلمون و فور )2004( 2
پرس نلمه تلخ

مننم سمم  3از منروفورین مقاللس هل سونجش سومم

مننوم را وودوین

کردند که دارا دو زیرمقاللس «خمدکلرآمد » و «طرح زندگی» اسو  .ایون پرس ونلمه دارا 12
سؤا هر اسلس لالکرت پنج گیینها اس
حل مسئله و افسردگی اس
سمم

که تلمل سؤاالوی پالرامم مهولرتهول زنودگی ،روش

و اخت لص هه سنجش سمم

مننم ندارد .فال ر )2010( 4پرس نلمه

مننم و اندازهگالر مناللرهل زندگی 5را ودوین کورد کوه در آ چهولر ه وش سومم

مننووم یننووی ت
اننکلس دهنده کالفال

ووی ،متالطووی ،همگوولنی و متنووللی ممردسوونجش قوورار گرفتووه اسو  .ایوون اهوویار
اروبلطلت تو

همگلنی ،متنللی و متالطی سمم

هول خومد ،مورد  ،خودا و متوال در حالطوههول ت

وی،

مننم اس  .آنتهغالنر و همکولرا  )2010( 6مقالولس چندهنود

ههییستی مرهبی -مننم  7را ودوین کردند .در این مقاللس افیو هر سنجش کلی ههییستی مرهبی-

مننم  ،حالطههل امالد هه آینده ،8ه

ندگی ،9دیوندار عموممی ،10امالود هوه خودا ،11اعتقولد هوه

آخرت 12و وجرهه مننل و مضمم  13را سنجش میکند.

همانالن هرخی مقالولس هول دیگور هوه نتوم هوه سونجش سومم

مننوم در رواهو زوجوالن

پرداختهاند .پرس نلمه انریچ 14ومس السن و همکلرا  )1987( 15هورا هررسوی رضولی

زنلتومیی

ممرداستفلده قرار گرفته اس  .یکی از اهنلد و ممضمعلت نسو ه اصولی مقالولس ،هنود جهو گالور

1. Self-report
2. Daaleman & Frey
3. SIWB: The spirituality index of well-being
4. Fisher
5. SHALOM: Spiritual Health And Life-Orientation Measure
6. Unterrainer et al
7. MI RSWB 48
8. Hope immanent
9. Forgiveness
10. General religiosity
11. Hope transcendent
12. Connectedness
13. Experiences of sense and meaning
)14. Enriching and Nurturing Relationship Issues Communication and Happiness (ENRICH
15. Olson et al
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مرهبی و مننم  1اس  .در این هند ،نگرشهل ،عمیق و احسلسلت ت

را درهلره اعمل مورهبی

و اعتقلدات در زندگی زنلتمیی سنجش میکند .نمره هلال ن ل میدهود کوه مننمیو
مهم در رواه زوجالن اس
زنلتمیی اس .
مقاللس صمالمال

و نمره پلیالن ،ن ل دهنده هیاهمال دانستن مننمی

مننم  2یک مقاللس  ۸ملدها اس

یوک ه وش

در ازدواج و رواه

که ومس مولهمنی و همکولرا )2008( 3

هرا سنجش درجه خمداف لیی درهلره مسلئل مننم  ،هرا مثل سؤا هل ،ک ومکشهول و ناللزهول
مننم طراحی تد .ههعنما مثل « ،من میومانم درهلره ایملنم هل همسور کولمما صولدق و روراسو
هلتم» و «زملنی که سؤا هل یل ک مکشهل مننم ا را مطورح مویکونم ،همسور از مون حملیو
میکند» .نمرههل هلالور ن ل دهنده صمالمال

مننم هال تر زوجالن اس  .صومالمال

مننوم هلعو

ایجلد این حس در فرد میتمد که میوماند آرزوهول و آرمول هول خومد را هول همسور هوه اتوترا
هگرارد .صمالمال

مننم میوماند هلع

افیایش سرملیهگرار افوراد در راهطوه توده و زوجوالن را

هرا نگهدار از ازدواج خمد در مماقع پراسترس متلفظ

پرز )2012( 5پرس نلمه مننمی

زنلتمیی یل مننمی

میکند (کلسونر و همکولرا .)201۴ ،4

راهطوها  6را طراحوی و اعتبلریولهی کورد .ایون

اهیار دارا  ۳1سؤا همده که  7سؤا آ در اروبلط هل خداوند 6 ،سوؤا موروب هول اهنولد عبولد 6 ،
سؤا مروب صمالمال  ۴ ،سؤا مروب هه گرت  ۴ ،سؤا مروب هه م لرک
هند وجمد اس  .مننمی
در

زنلتمیی اظهلر ت

از هلور و ادرا

و  ۳سؤا مروب هوه

خمد درهلره خداوند ،اعتقولد و

و از ونلمل هل خداوند یل ونلق هه او در زندگی متأهلی ،عقالوده تو

از هودف ازدواج و

لیو طبق طرح و هرنلمه خداوند همد را مننکس میکند.
در ه ش او مقاللسهل ذکر تده ،سنجش سومم
سمم

مننم صمر ت گرفته و مقاللسی م ت

مننوم هول اسوتفلده از مقالولسهول کلوی

هه اهنلد سمم

مننم در رواه زوجالن ودوین و

اعتبلریلهی ن ده اس  .هل ومجه هه پالاالدگیهل رواه زوجالن ،سلخ

مقاللسی م وت

هوه رواهو

1. Religious orientation
2. Spiritual Intimacy Scale
3. Mahoney et al
4. Kusner et al
5. Perez
6. Marital spirituality
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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زوجالن میوماند اهنلد ولزها از مفهم سمم

مننم رواه زوجالن را منرفی کورده و هوهصومرت

دقالقور و هل روایی هلالور هه اندازهگالر این مفهم هپردازد.
همانالن در ه ش دو مقاللسهول ذکور توده ،هرکودا از مقالولسهول هول ومجوه هوه پولرادایم و
جهل هالنی خمد از سمم

مننم ومش کرده پرس ونلمها از مننمیو

کند که متفلوت از فرهنگ جمامع دیگر اس
هل واقنال

در رواهو زوجوالن وودوین

و اجرا آ در جمامع دیگر نمیوماند نتلیج منطبوق

داتوته هلتود (فال ور . )2010 ،انسولنی از نگوله اسوممی دارا سومم

مننوم اسو

کوه

خمدآگلهلنه هل ومل هستی اروبلط زنوده ،پمیول و متکلمول دارد (احمود 1۳۸۸ ،ر  .)20۳در دیودگله
ملد  ،نگلهی حداقلی هه سمم
هر خ مصال

مننم اس

مننم وجمد دارد و این مفهم  ،الیاملا من أ قدسی ندارد و تولمل

که در ههبمد هالملر هتماند مؤثر هلتد ،امول در نگوله اسوممی ،هوه علو
مننوم نلتوی از اروبولط انسول هول خوللق

اینکه انسل عموه هر جسم ،دارا روح نالی اس  ،سمم

خمد ،قدروی کلمما فراور از قدرتهل ملد  ،میهلتد (اهمالقلسمی.)1۳91 ،
هنلهراین ،سمم

مننم در این پژوهش متمرکوی اسو

هور چگومنگی در

و رفتولر افوراد در

رواه هنگلمیکه هل قدروی هلالور یننی خداوند اروبلط دارند .چنالن مفهممی از سمم
هه ا مالد ،اطمالنل  ،اروبلط پمیل هل مکلر اخمق ،ع وق و متبو

مننم منجر

هوه خومد و جهول اطوراف مویتومد

(عبلسی و همکلرا .)1۳91 ،
منظمر از رواه زوجالن فرآیند اس
چه هه تکل غالرکممی (مک

کرد  ،حلل

که در آ ز و تمهر چه هه توکل کمموی (گفتولر) و
چهره ،گمش داد  ،گرفتن ژس هول گمنولگم ) هوه

مبلدله افکلر و احسلسلت میپردازند (ورنهلم و جلنسن.)200۸ ،1
همل طمر که گرت  ،هل ومجه هه وأثالر زیلد سمم
وفلوت مفهم و مؤلفههل سومم
پژوهش در پی آ اس

مننوم هور رواهو زوجوالن و هول ومجوه هوه

مننوم از نگوله اسوممی هول دیگور پولرادایمهول ممجومد ،ایون

که پرس نلمه سمم

مننم رواهو زوجوالن را هور اسولس متوم اسوممی

(قرآ کریم و کتب روایی قبل از قر پنجم هل درجه هند کتب الف و ب در کتلب روایوی مالویا
التکمة که در ادامه ومضالتلت آ خماهد آمد) ودوین و اعتبلریلهی کند .است راج مؤلفههل از متم

1. Trenholm & Jensen
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دینی میوماند دریاههل جدید از سنجش این مفهم در رواهو زوجوالن ارائوه داده و هور غنول و
وکمالل سنجش اهنلد گمنلگم آ در سلخ

پرس نلمه هالفیاید.

روش
دو روش کلیر در ه ش او پژوهش ،مؤلفههل سمم

مننم رواه زوجوالن هول اسوتفلده از

روش وتلالل متتما کالفی ملیرینگ )2004(1هه تالمه وتلالل متتما استقرائی از جممت ممجومد
در متم اسممی است راج تده اس  .در ه ش دو هل ومجه هه هودف سولخ
سمم

پرس ونلمه در راهطوه

مننم زوجالن که مستلی سنجش روایی و پلیلیی آ ههصمرت مالدانی اس  ،روش وتقالق

در ایوون ه ووش «زمالنووهیوولهی» (پالملی ووی) اسو  .در مرحلووه سوولخ
زمالنه یلهی ،ارزیلهی روایی و اعتبلر پرس نلمه سمم

پرس وونلمه ،هوول اسووتفلده از روش

مننم رواه زوجالن ههصمرت مالودانی انجول

گرفته اس .
جلمنه آملر این پژوهش تلمل دان جمیل متأهل دان گله قم و دان گله آزاد واحد قم در سه
مقطع کلرتنلسی ،کلرتنلسی ارتد و دکتر در سل وت اللی  1۴00-1۳99هوهطومر وقریبوی هراهور
 ۸۴5نفر میهلتد .سپس ،ونداد  52نفر هرا پالملیش مقدملوی و  205نفر ( 1۳۴مرد و  71ز ) هورا
پالملیش اصلی هه روش نممنهگالر در دسوترس انت ولب تود .هوه علو

متودودی هول نلتوی از

هالملر کموید  ،19پرس نلمههل هوهصومرت نممنوهگالور در دسوترس در اختالولر آزمومدنیهول قورار
گرف  ،هه ایون صومرت کوه در توبکههول اجتمولعی (ولگورا  ،اینسوتلگرا و ایتول) در گوروههول
دان جمیی مرکمر و هرا هرخی ههصمرت ت

ی ارسل تد .حجم نممنه هر مبنل تلخ

ونوداد

گمیه هل انت لب تد؛ زیرا در روش وتلالل علملی ،هرا هر متغالر 5 ،ول  10نممنه و ههصمرت کلی در
مجممع حداکثر ول  ۳00نممنوه پال ونهلد توده اسو

(سورمد و همکولرا  .)1۳99 ،ازآنجلکوه ونوداد

متغالرهل در پرس نلمه  1۸گمیوه مویهلتود ،در مرحلوه نهولیی حجوم نممنوه هوالش از  11هراهور ونوداد
متغالرهلس

و همانالن آزمم کلییر -ملیر -آلکالن ( 2)KMOنالی کفلیو

حجوم نممنوههوردار را

هرا وتلالل علملی ن ل میدهد.

1. Mayring
2 . Kaiser-Meyer-Olkin
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ابزار پژوهش
اهیار پژوهش این وتقالق ،پرس نلمه متقق سلخته سمم
هه تکل لالکرت پنجدرجها اس

که در فرایند پژوهش اعتبلر و روایوی آ متلسوبه مویتومد .در

اجرا پرس نلمه نهلیی ،در نممنه  205نفر م و

تود کوه حوداقل نموره  ،19ن ولنگر سومم

مننم پلیالن زوجالن و حداکثر نمره  ،۸9هاللنگر سمم

مننم هلال زوجالن اس .

جدو تملره  .1آملرههل ومصالفی پرس نلمه سمم
تعداد

مننم زوجالن هر اسلس متم اسممی

پایينترین نمره

مننم زوجالن در مرحله نهلیی

باالترین نمره

انحراف

ميانگين

نمونه
سالمت معنوی زوجين

205

استاندارد
19

61/22

89

402/780

عموه هر این ،هرا متلسبه روایی ممکی (همزمل ) این پرس نلمه ،از مقاللس هررسوی ناللزهول
صمالمال

زنلتمیی 1هلگلروز  )2001( 2هند صمالمال

تلمل  6گمیه اس

مننم استفلده تده اسو

کوه ایون مقالولس

و در پژوهش کرهمیی و آذر ( )1۳96ضریب پلیلیی پرس نلمه هل روش آلفل

کرونبلخ %9۳ 3متلسبه تد و اعتبلر هند صمالمال

مننم  0/۸5هوه دسو

آمود .همانوالن اعتمولد

( )1۳۸7اعتبلر کل هرا این پرس نلمه را  0/9۴و روایی هومزمول آ را  0/5۸هوه دسو
مننم هل روش آزمم -هلزآزمم  0/65 4هه دس

اعتبلر هند صمالمال

آورد کوه

آمده اس .

شیوه اجرا و فرایند ساخت پرسشنامه
مراحل سلخ

پرس نلمه سمم

مننم زوجالن هل نگرش هه منلهع دینی و روش انجول کولر هوه

ومضالح ذیل انجل گرفته اس ر
شناسایی مؤلفهها و خرده مؤلفههای سالمت معنوی زوجین بر اساس منابع اسالمی
هل استفلده از روش وتلالل متتما کالفی ملیرینگ ( )2004هول اسوتفلده از منولهع اسوممی تولمل
آیلت قرآ و احلدی

انجل گرف  .جلمنه متنی در این ه ش ،قرآ کریم و ومل روایلت ممجومد
1. Marital Intimacy Needs Questionnaire
2. Bagarozzi
3. Cronbach's Alpha
4. Test- Retest
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در کتب قبل از قر پنجم هل درجه هند کتب الف و ب در کتولب روایوی مالویا التکموة ()1۳۸۸
همده اس  .منلهع هل درجه الف و ب عممملا کتوب موأثمر از پال ومایل من وم علوالهمالسوم و آثولر
منقم علمل ول سده پنجم هجر هم چم تالخ کلالنی ،تالخ صودوق ،توالخ مفالود ،توالخ طمسوی،
تالخ طبرسی و سالدرضی میهلتند (طبلطبولیی .)1۳9۸ ،البتوه از کتوب هول درجوه ج هوهعنوما مؤیود
استفلده تده اس  .درجه ج گروه کتلبهل ضنالف هه لتلظ سوند در منالولر درجوههنود کتوب
روایووی (طبلطبوولیی )1۳9۸ ،موویهلتووند .وجیی وهووتلال ول اطمعوولت هووهوسوالله فرآینوود سووه مرحلووها

کدگرار هلز ،1کدگرار متمر  2و کدگرار انت لهی 3انجل تد .در ایون مرحلوه ونوداد ۳16
کد هلز 25 ،کدمتمر و  ۴مقمله هسته در کدگرار انت لهی ههعنوما مؤلفوه اصولی ،و پوسازآ
یک مقمله ههعنما مقمله هسته در این فرآیند انت لب تد.
ارزیابی روایی محتوایی مؤلفهها
در ه ش کمی ،اهتدا «تلخ

روایی متتمایی »)CVI( 4مؤلفه هول هول اسوتفلده از روش والتوی و

هلسل )1981( 5ممردهررسی قرار گرف  .جلمنه آملر در ایون ه وش ،مت

ول روا تنلسوی و

اسم در تهر قم همدند .افراد که در وت المت دان گلهی روا تنلسوی دارا وت والمت عللالوه
(مدر

و

ی دکترا) و در وت المت حومزو در سوطمح خولرج (وت والمت سوطح سوم و

چهلر ) م غم یل فلرغالتت الل همدند .ونداد نممنه  10مت
انت لب تد .مت

ل وت

و

هوه روش نممنوهگالور هدفمنود

6

لالکرت چهلردرجها از غالر مروب ول هسواللر موروب مالویا مطلهقو

مؤلفههل اصلی (متمر مرحله دو ) هل مقمله هسته (مفهم سمم
ومجه هه مستندات سنجالدند .سپس «نسب

مننم در رواه زوجوالن) هول

روایی متتمایی »)CVR( 7مؤلفههول هول اسوتفلده از روش

الوته )1975( 8ممردهررسی قرار گرف  .هر اسلس این روش وت

لالکرت سهدرجها «ضرور »،

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
)4. Content Validity Index (CVI
5. Waltz & Bausell
6. Purposive sampling
)7. Content Validity Ratio (CVR
8. Lawshi
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«مفالد امل غالرضرور » و «غالرضورور » مالویا ضورورت مؤلفوههول هورا مقملوه هسوته هول ومجوه هوه
مستندات ممرد ارزیلهی قرار گرف .
تدوین گویههای پرسشنامه
گمیههل پرس نلمه هل ومجوه هوه مؤلفوههول و رییمؤلفوه هول مفهوممی اسوت راج توده و اصوم
روا سنجی ودوین تد .ونداد گمیههل هالش از گمیههل نهلیی پرس ونلمه طراحوی تود ،چراکوه در
مراحل اعتبلریلهی متتمایی و وجییهووتلالل احتملالا ونداد از آ هل حرف میتمند .ازایونرو۳5 ،
گمیه طراحی تد.
بررسی اعتباریابی گویهها
وول در علووم اسووممی و دارا وت ووالمت عووللی

فوور اولالووه پرس وونلمه هووه  10نفوور از مت

روا تنلختی (مقطع دکتر ) ارائه تد .وجییوهووتلالول اطمعولت در ایون ه وش هوه توالمه متلسوبه
«تلخ
وت

روایی متتما» و «نسب

روایی متتما» صمرت پریرف  .در ه ش تولخ

لالکرت چهلردرجها از هساللر کم ول خاللی زیلد مالیا مطلهق

روایوی متتوما

مؤلفههل اصلی (متمر ) هول

مستندات از کلرتنلسل طبق فر هلیی ممردسنجش قرار گرف  .در ه ش نسب روایی متتما وت
لالکرت سهدرجها «ضرور »« ،مفالد امل غالرضورور » و «غالرضورور » مالویا ضورورت مؤلفوههول
هرا مقمله هسته هل ومجه هه مستندات ممرد ارزیلهی قرار گرف  .ونداد گمیه در این ه ش حرف
تد.
اجرای آزمایشی برای بررسی مقدماتی
هرا ودوین و ونظالم فر نهلیی پرس نلمه ،ضرور اس

که پالشنمیس آ ههصمرت مقدملوی

هر ونداد از افراد جلمنه آملر اجرا تمد (دالور)1۳99 ،؛ هنلهراین پرس نلمه  2۴سؤالی هر  5۴نفور
( ۳1مرد و  2۳ز ) از افراد اجرا تد .در این ه ش نالی همل طمر که در یلفتههل خماهد آمد ،ونداد
گمیه حرف تد.
اجرای نهایی پرسشنامه
پرس نلمه نهلیی  1۸گمیها هر  205نفر از افراد جلمنه هدف هه تالمه الکترونالکوی و در فضول
مجلز اجرا تد .هرا سنجش روایی مم
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هلگلروز ( )2001استفلده تد .روایی سلزه پرس نلمه هل استفلده از روش وتلالل عولملی اکت ولفی و
همبستگی درونی هالن آزمم و خرده آزمم هل متلسبه تد .هرا هه دس

آورد پلیلیی پرس نلمه،

از آلفل کرونبلخ دونالمه پرس نلمه استفلده تد و همبسوتگی هوالن آ هول متلسوبه تود .همانوالن از
ضریب اسپالرمن -هراو و ضریب دونالمه سلز گلومن استفلده تد .در این پژوهش وجییهووتلالول

اطمعلت هل استفلده از نس ه  26نر افیار اس.پی.اس.اس 1انجل گرفته اس .

یافتهها
ه ش او ر در ه ش اعتبلریلهی مؤلفههل ،مؤلفههلیی حرف تدند که حداقل نموره الز ()0/79
در ( CVIوالتی و هلسل )19۸1 ،و حداقل نمره الز ( )0/62در ( CVRالوته )1975 ،را هرا وأیالد
مطلهق هل فرمم کسب نکردند .از این مالل  5رییمؤلفه نمره کلفی را ناللورده و حرف تودند .هودین
وروالب  20رییمؤلفه هلقی و  ۴مؤلفه وأیالد نهلیی تدند.
جدو  .2هررسی تلخ

روایی متتمایی ( )CVIو نسب

روایی متتمایی ( )CVRمؤلفههل

مؤلفهها

ریزمؤلفهها

روابط عاطفی

دوست داشتن و اظهار محبت

0 /8

مهربانی و خو اخالقی

0 /9

0 /8

بخشیدن

0 /8

1

شکیبایی بر بدخلقی

1

0 /8

احترام گذاشتن به همسر

0 /7

0 /6

نیکی و هدیه

0 /9

0 /8

غمخوار و انیس بودن

0 /9

0 /8

مدارا و مالیمت با همسر

0 /9

0 /6

همسر با وجود خطاها و ضعفها

0 /8

1

باور معنوی در تأمین معیشت

1

0 /8

برطرف کردن نیاز مالی زن

0 /8

0 /4

گشادهدستی شوهر

0 /9

1

پذیر
روابط مالی

نمره شاخص روایی

نمره نسبت روایی

محتوایی ()CVI

محتوایی ()CVR
1

1. SPSS: Statistical package for social science
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عدم منتگذاری

0 /8

0 /8

دادن امیدواری زن در مشکالت

0 /9

1

تحمل سختیهای زن

1

1

آراستگی برای پاکدامنی

1

1

عدم خودداری از رابطه

0 /9

0 /8

باور معنوی به رابطه جنسی

1

1

رعایت آداب معنوی رابطه جنسی

0 /9

1

غیرت ورزی شوهر

0 /7

0 /6

0 /9

0 /8

دعا کردن برای یکدیگر

1

1

اطاعت از شوهر در غیر معصیت

0 /8

0 /6

یاریرساندن به یکدیگر در امور معنوی

0 /9

1

مشارکت برای رشد شخصی

0 /8

0 /8

روابط جنسی

روابط عبادی

یادآوری و آموز

خوبی به همسر

ه ش دو ر در این مرحله سوؤاالوی حورف تودند کوه حوداقل نموره الز در تولخ
متتومایی ( )CVIو نسوب

روایوی

روایوی متتومایی ( )CVRرا همول طومر کوه در هولال گرتو  ،کسوب

نکردند .ونداد  11گمیه در این مرحله نمره الز را کسب نکرده و حرف تدند و ونوداد  2۴گمیوه
هلقی ملند.
ه ش سم ر در ه ش اجرا آزملی ی هرا هررسی مقدملوی ونداد  5گمیه هه دلالول همبسوتگی
نلکلفی (کمتر از  ) 0/۳هل نمره کل آزمم حرف تدند .سوپس در ه وش نمومدار هالسوتمگرا هموه
گمیههل دارا ومزیع منلسبی همدند که در این ه ش هالچ گمیوها حورف ن ود .همانوالن نظورات
ترک کنندگل درهلره وجمد اتکلالت احتمللی در سوؤاالت هررسوی تود و در ایون ه وش نالوی 1
گمیه حرف تد .در نهلی

 1۸گمیه هرا اجرا نهلیی ممردهررسی قرار گرف .

ه ش چهلر ر هرا ونالالن روایی ممکی پرس نلمه سمم

مننم زوجالن ،از مقاللس صومالمال

مننم زنلتمیی هلگلروز ( )2001استفلده تد که در جدو تملره  ۳آمده اس .
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جدو تملره  .۳همبستگی هالن سمم
پرسشنامه

تعداد

مننم زوجالن و صمالمال

میانگین

گویهها
سالمت معنوی

61/22

18

مننم زنلتمیی هلگلروز

انحراف

ضریب همبستگی

استاندارد

پیرسون

402/780

**0/861

سطح معناداری
0/000

زوجین
صمیمیت معنوی

9/82

6

5/449

زناشویی
باگاروزی

ضریب همبستگی  0/۸61در سطح مننولدار  0/01روایوی ممکوی پرس ونلمه سومم

مننوم

زوجالن را وأیالد میکند.
ه ش پنجمر هرا م

کرد روایی سلزه و ونالالن عمامل از روش وتلالل علملی اکت لفی هه

روش «مؤلفههل اصلی» و «چرخش واریملکس هه همراه ههنجلرسلز کلیرز» استفلده توده اسو .
قبل از اجرا مراحل وتلالل علملی هرا اینکه م

نممنههردار کلییر -ملیر -آلکوالن» ( )KMOو «آزموم

وتلالل علملی میهلتد ،از آزمم «کفلی
کروی

هلرول » 1استفلده تد .تلخ

تمد حجم نممنوه هرگییوده متنلسوب روش

کلییر -ملیر -آلکالن ( )KMOهالولنگر ایون اسو

کوه چوه

مقدار نممنهگالر منلسبی از متغالرهل هر مبنول «همبسوتگی دوهوهدو» و «همبسوتگی جیئوی» صومرت
هه  1نیدیکور هلتد ،ن ول مویدهود «کفلیو

نممنوهگالور »

گرفته اس  .هرچه مالیا این تلخ

ههتر هرا وتلالل علملی در انت لب گمیههل وجمد داتته اس  .همانالن این تلخ

اگر هولالور از

 0/6هلتد ،مم

«کفلی

نممنهگالر » هرآورد میتمد .همانالن از آزمم کرویو

هلرولو

هورا

این استفلده میتمد که پژوه گر اطمالنل کند که ملوریس همبستگی که پلیوه وتلالول عولملی قورار
میگالرد  ،هراهر صفر در جلمنه نالسو  .در واقوع ،حوداقل تورط ضورور هورا انجول داد وتلالول
علملی ،مننلدار همد آزمم کروی

هلرول

اس

(عبلسی .)1۳90 ،در جدو توملره  ۴یلفتوههول

مرهمط هه این ه ش آمده اس .

1. Bartlett’s Test of Sphericity
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدو تملره  .۴آزمم هلرول

و کفلی

نممنههردار
نتایج

آمارهها
KMO

کفایت نمونهبرداری به رو
آزمون کرویت بارتلت

همل طمر که م لهده میتمد تلخ
 )0/6همده اس

کفلی

که این امر ،حلکی از این اس

همانالن نتلیج آزمم کروی

هلرول

0/920
خی دو

2793/537

درجه آزادی

153

سطح معناداری

0/01

نممنههوردار  KMOهراهور هول ( 0/920هال وتر از
که حجم نممنه ،هرا وتلالل علملی منلسوب اسو .

هول درجوه آزاد  15۳و مجورور کول  279۳/5۳7در سوطح

 0/01مننلدار اس ؛ هنلهراین ملوریس همبستگی دادههل هرا وتلالل علملی مننلدار اس .
هرا است راج عمامل در این پژوهش روش وتلالل اجیا اصولی مومرد اسوتفلده قورار گرفو .
هدف این روش این اس

که ونداد کموی از متغالرهول پنهول هتماننود ونوداد زیولد از متغالرهول

آتکلر را پالش هالنی و وبالالن کنند .در روش وتلالل اجیا اصلی ،در زمل وتلالل مولوریس ،اجیایوی
که ارزش ویژه آ هل حداقل  1هلتد ،انت لب میتومند (سوبتلنی فورد و اخوما خرازیول .)1۳91 ،
سپس ،هرا قلهلفهمور کرد و سلدهور تد سلختلر علملی عمامول ذکور توده انت ولب و هور رو
آ هل چرخش متنلمد هه تالمه واریملکس اجرا تد که نتلیج آ در ادامه خماهد آمد.
در وتلاللهل علملی هل حجم حداقل  100نفر ،هلر علملی  0/۳مم

منقوم و منلسوبی هومده و

مننلدار ولقی میتمد (صدرالسلدات و مالنلیی)1۳9۴ ،؛ هنلهراین هر اسلس اطمعلت هوه دسو
پس از چرخش عمامل سه علمل هه عنما عمامل اصلی پرس نلمه سومم
تد.
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جدو  .5مؤلفههل و ومصالف واریلنس کل
ارز های ویژه اولیه

مؤلفهها

مجموع ضرایب ماکتورهای

مجموع ضرایب ماکتورهای

چرخش داده نشده

چرخش داده شده

واریانس

درصد

درصد

واریانس

درصد

درصد

واریانس

درصد

درصد

کل

واریانس

تجمعی

کل

واریانس

تجمعی

کل

واریانس

تجمعی

1

8/745

48/583

48/583

8/745

48/583

48/583

5/096

28/312

28/312

2

2/889

16/052

64/635

2/889

16/052

64/635

4/403

24/462

52/775

3

1/224

6/800

71/435

1/224

6/800

71/435

3/359

18/661

71/435

71/435

جمع کل

71/435

71/435

هر اسلس اطمعلت جدو تملره  ،5ارزش ویژه علملهل ذکر تده ،هیرگور از  1اس  .علمل
او  ،2۸/۳12علمل دو  2۴/۴62و علمل سم  1۸/661درصد از واریلنس کل را ن ل مویدهنود و
سه علمل مرکمر در مجممع  71/۴۳5درصد واریولنس کول پرس ونلمه سومم

مننوم زوجوالن را

هرآورد میکند.
جدو تملره  .6ملوریس عمامل هند از چرخش
عامل اول

عامل سوم

عامل دوم

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

3

0/675

1

0/760

5

0/749

7

0/373

2

0/683

6

0/679

9

0/738

4

0/493

8

0/433

11

0/519

10

0/560

16

0/545

14

0/476

12

0/608

15

0/647

13

0/551

17

0/555

18

0/585

در جدو تملره  6ونداد عمامل هه همراه هلرهل عولملی هال وتر از  0/۳ن ول داده توده اسو .
علمل او دارا  ۸سؤا  ،علمل دو  6سؤا و علمل سم  ۴سؤا میهلتد.
در نهلی
اس

هر اسلس وتلالل علملی میوما گف ر عمامل سمم

مننم رواه زوجوالن عبولرت

ازر سه علمل اسلسی که هل ومجه هه مننل ممجمد در سؤا هل مرهمط هه هور علمول ،مویووما
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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آ هل را نل گرار کرد .در جدو  ،7اطمعلت مرهمط هه نل گرار عمامل هه همراه گمیههل و هولر
علملی هریک آمده اس .
جدو  .7نل گرار عمامل هه همراه گمیههل و هلر علملی هر کدا
عامل

گویه

شماره

بار عاملی

عنوان عامل

سؤال
عامل اول

3

سعی میکنم به خاطر توصیههای دینی در مقابله با

0/675

مسائل زندگی ،به همسرم منت نگذارم.
7

حتی با وجود نداشتن حوصله ،به خاطر انگیزههای

عاطفه
معنوی

0/373

معنوی با همسرم مهربان و خو اخالق هستم.
9

تال

میکنم که به خاطر رضایت الهی به حرفهای

همسرم گو
11

0/738

دهم و غمخوار او محسوب شوم.

وقتی اشتباهی از همسرم سر میزند ،به خاطر خداوند

0/519

او را میبخشم.
14

توصیههای الهی باعث میشود از همسرم زیاد تشکر

0/476

کنم.
15

به خاطر انگیزههای معنوی سعی میکنم هر وقت

0/647

همسرم نیاز جنسی داشته باشد ،خودداری از رابطه
نکنم.
17

به امید لطف خداوند ،همسرم را با وجود خطاها و

0/555

ضعفهایش ،دوست دارم.
18

به خاطر توصیههای معنوی ،به همسرم نیکی میکنم

0/585

و هدیه میدهم.
عامل دوم

1

در سختیهای زندگی برای خانوادهام انگیزههای

0/760

معنوی واقعاً به من انرژی میدهد.
2

من به امید پادا

الهی سختیهای زندگی با همسرم

معنوی
0/683

را تحمل میکنم.
4

مسائل معنوی باعث میشود وقتی همسرم با
مشکالت مواجه میشود ،به او امیدواری و روحیه
دهم.
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عامل

شماره

بار عاملی

گویه

عنوان عامل

سؤال
10

0/560

من و همسرم یکدیگر را برای نماز صبح بیدار
میکنیم.

12

0/608

برای امزایش پاکدامنی همسرم ،به آراستگی خودم
بیشتر میرسم.

0/551

خداوند ،بر بدخلقی و آزار همسرم

13

به امید پادا

5

کار نیکی که خداوند دوست میدارد را به همسرم

صبر میکنم.
عامل
سوم

0/749

آداب معنوی

یادآوری میکنم.
من و همسرم تال

6

0/679

میکنیم آداب معنوی رابطه

جنسی را رعایت کنیم.
8

0/433

من و همسرم با یکدیگر به مکانهای معنوی مانند
زیارتگاهها میرویم.

16

0/545

سعی میکنم برای همسرم دعای خیر کنم.

یکی دیگر از روش هل ونالالن روایی سلزه ،سنجش همبستگی هر گمیه هل نموره کول پرس ونلمه
که در جدو زیر ،هرا هررسی هال تر ممردهررسی قرار گرفته اس ر

اس

جدو  .۸نمرات همبستگی گمیههل هل نمره کل آزمم در اجرا نهلیی
گویه

همبستگی با نمره کل

گویه

همبستگی با نمره کل

گویه

همبستگی با نمره کل

1

**0/603 1

7

**0/840

13

**0/505

2

**0/542

8

**0/495

14

**0/832

3

**0/849

9

**0/854

15

**0/697

4

**0/476

10

**0/535

16

**0/539

5

**0/516

11

**0/807

17

**0/710

6

**0/519

12

**0/517

18

**0/792

هر اسلس اطمعلت ممجمد در جدو  ،همه گمیه هل دارا همبستگی مثب

مننلدار هل نموره کول

آزمم در سطح  0/01هستند و این ن ل دهنده اعتبولر هولال آزموم اسو  .هورا سونجش روایوی
** .1ر هه مننل سطح  0/01میهلتد.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سلزه ،همانالن همبستگی مالل عمامل هل یکدیگر و هل نمره کل آزمم ممردهررسی قرار گرفو

کوه

نتلیج مرهمط هه آ در جدو تملره  9آمده اس .
جدو تملره  .9ملوریس همبستگی عمامل هل یکدیگر و هل نمره کل
عامل 1

عامل 3

عامل 2

عامل 1

1

عامل 2

**0/585

1

عامل 3

**0/577

**0/200

1

نمره کل

**0/951

**0/639

**0/595

نمره کل

1

همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،بین تمام عوامل سالمت معناوی زوجاین باا
یکدیگر و با نمره کل ،همبستگی مثبت معنادار در سطح  0/01وجود دارد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه رو

همساانی درونای موردبررسای قارار گرمات و بارای
آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای این پرسشنامه در

محاسبه همسانی درونی پرسشنامه از رو

اجرای نهایی 0/702 ،به دست آمد که بیانگر اعتبار باالی آزمون اسات .بارای سانجش پایاایی
آزمون ،همچنین آلفای کرونباخ دونیمه پرسشانامه نیاز محاسابه شاد و همبساتگی باین آنهاا
سنجیده شد .همچنین از ضریب دونیمه سازی گاتمن و ضریب اس یرمن -باراون اساتفاده شاد
که نتایج آن در جدول  10ارائه شده است.
جدو  .10آملرههل پلیلیی پرس نلمه سمم
آلفای کرونباخ

مننم زوجالن در اجرا نهلیی
مقدار

0/869

تعداد گویهها

9

مقدار

0/883

تعداد گویهها

9

نیمه اول
نیمه دوم
مجموع گویهها
همبستگی بین دو مرم

ضریب اس یرمن -براون

تساوی تعداد گویهها
عدم تساوی تعداد گویهها

0/946

نیمه اول :گویههای  1تا  ،9نیمه دوم :گویههای 18-10
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همل طمر که در جدو  10آمده اس

ضریب اسپالرمن -هراو در اجورا نهولیی هراهور 0/9۴6

اس  ،و مالیا همسلنی درونی هر اسلس ضریب دونالمه سلز گولومن در ایون مرحلوه هراهور 0/9۴۳
و ضوریب آلفول نالموه او  0/۸69و ضوریب آلفول نالموه دو هراهور  0/۸۸۳اسو ؛ هنولهراین

اس

همسلنی درونی پرس نلمه سمم

مننم زوجالن در اجرا نهلیی از مالیا هلالیی هرخمردار اس .

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ،هل هدف سلخ

و اعتبلریلهی پرس نلمه سمم

مننم رواهو زوجوالن هور اسولس

متم اسممی انجل گرفته اس  .هل ومجه هه اینکه همه ترای علمی در سولخ
مننم زوجالن رعلی

پرس ونلمه سومم

گردید ،اعتبلر آ نالی ممرد وأیالد قرار گرف  .روایی متتومایی پرس ونلمه در

خ مص مؤلفههل و رییمؤلفههل و همانالن در خ مص گمیههل هریک ههصمرت جداگلنه هر اسلس
تلخ

روایی متتما ( )CVIو نسب

روایی متتما ( )CVRومس  10کلرتنلس وأیالد تد .روایی

ممکی پرس نلمه هل استفلده از همبسوتگی مثبو

و مننولدار پرس ونلمه هول مقالولس صومالمال

مننوم

زنلتمیی هلگلروز ( )2001منلسب ارزیلهی تد .هرا هررسی روایی سولزه ایون پرس ونلمه از روش
وتلالل علملی اکت لفی و همبستگی هالن آزمم هل و خرده آزمم هل استفلده تد .در نهلی

گمیههل هل

هلر علملی  0/۳ونداد سه علمل را و کالل دادند که همبستگی هریک از آ هل هول نموره کول مثبو

و

مننلدار میهلتد .عمامل است راج تده عبلرتاند ازر
 -1علطفه مننم ر در این پژوهش هه مننل احسلس و رفتلر علطفی داتوتن در راهطوه هول همسور
ملنند خمشخلقی ،رفع ناللزهل ،هدیه و و کر زیلد هه عل

هلورهول ومحالود مویهلتود .علطفوه در

و مننل آ ومجه مهرهلنلنه ،رو آورد  ،وملیل و مهرورز هوه دیگورا

لغ

از ری ه عطف اس

اس

(طریتی .)1۳75 ،در منلهع اسممی فرد هرچه دارا ایمل هلالور هلتد ،اظهلر متب

هه همسور

هال تر دارد (اهن اتن  ،هیول) و مهرهلنی و خمشخلقی زوجالن هول یکودیگر از وظولیف مننوم و
الهی آ هل در قبل یکودیگر ومصوالف توده اسو

(نومر  .)1۴0۸ ،همانوالن در منولهع اسوممی هوه

ممارد همام سپلسگیار از همسر (صننلنی ،)1۴0۳ ،خرید هدیه هرا همسور و توکالبلیی هور
هدخلقی همسر (اهنهلهمیه )1۴1۳ ،جنبه مننم و اخرو داده تده و ممارد چم ه
در راهطه علطفی مننم از اخمق پاللمبرا ص دانسته تده اس

ش زوجوالن

(اهن حنبل .)1۴19 ،نتلیج حلصل از
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پژوهشهل دیگر هل یلفتههل این مؤلفه در این پژوهش همسم اس  .در پژوهش سممی ()1۳96
علطفه همسرا در منلهع اسممی هه مننل ومجه هه همسر اس
خمدش نالس

ههگمنها که ذهن فورد منطومف هوه

و این ومجه همراه هل مهرهلنی ،احسلس فروونی و کمک کرد هه اوس  .در پژوهش

فقالهی ( )1۳92و عظالمی ( )1۳9۴نالی هه رواه علطفی زوجالن هل نگله مننم ه ش مهمی از رواهو
آ هل را تکل میدهد .در حقالق  ،نگله مننم هه رواه علطفی همسرا در آممزههل دینی هساللر
پررنگ همده وهر نقش ورهالتی زوجالن نسب

هه یکدیگر از طریق رواه مطلمب علطفی مالول آ هول

وأکالد هساللر تده و همسرا هرا رتد و تکمفلیی استندادهل و هللندگی یکدیگر مسوئم منرفوی
تدهاند (فقالهی .)1۳92 ،در پژوهش حمیها و همکلرا ( )1۳99ممدّت و رحم
اصلی اخمقی در رواه همسرا تومرده توده کوه دارا نممدهولیی ملننود متبو
علطفی ،متب

اسممی ههعنما
کمموی ،نگوله

لمسی ،و کر کرد میهلتد و همانالن احسل در رواهو همسورا هوهعنوما یوک

ونلمل الهی متسمب تده که ممارد چم فروونی ،خالرخماهی ،پالمندجمیی و سو لوت را تولمل
می تمد .در پژوهش همانوالن پلتول و ه تالولر ( )1۳9۸از جملوه روشهول م تلوف دینوی هورا
پال گالر و از هالن رفتن اختمف زوجالن از جه

رواه عولطفی و سولمل دهوی م وکمت عولطفی

یلدگالر آممزشهل و مهلرتهل علطفی ،سمم ه

ی هه رواه علطفی زوجوالن ،مورم

تودید

هیاعتنلیی و کممتلی زوجالن هه یکدیگر در خلنماده و م وللته زوجوالن هول یکودیگر دانسوته توده
اس .
 -2مقلهله مننم ر صبر و ولبآور هلال داتتن در مقلهله هل م کمت و سو تیهول زنودگی هول
همسر هه دلالل انگالیههل مننم و امالد هه پلداش الهی در این پوژوهش مقلهلوه مننوم نلمالوده توده
اس  .در منلهع اسممی از جمله راهبردهل مننم مقلهلها در م کمت و ف لرهل خلنمادگی در
رواه زوجالن ،یلد خداوند و ومجه هه پلداشهول اخورو (مجلسوی1۴0۳ ،؛ کلالنوی )1۴07 ،ذکور
تده که میوماند سطح روحاله و مقلوم
مرهبی مفهممی اس

زوجالن را در خولنماده هسواللر هولال هبورد .مقلهلوه مننوم و

هرا یلدآور این نکته که مننمی

مویومانود قسومتی از هسوته مرکوی هور
و هال م ( )2007دین هوهمنیلوه

فرآیند مقلهله هلتد (پلرگلمن

و همکلرا  .)1990 ،از نظر پلرگلمن

فرآیند از جستجم مننلس

که هستر حلوف ل م کمت را امکل پریر میکند .عقالده هه هدفی

نهلیی هرا زندگی که ذاو ال متنللی هلتد و وجومد خودا مهرهول و اثرگورار در ایون جهول هلعو
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تکلگالر مبنل نظل جه گالر دینی در فرد میتمد که خمد ههعنوما منبنوی فال ولهه وش در
م کمت هه کلر میرود .نتلیج حلصل از این مؤلفه هل مفلهالمی در پژوهشهل دیگر همسوم اسو .
در پژوهش پلرگلمن  ،فاللی و همردز  )2011( 1سبک مقلهله مننم مثب

در رواه زوجالن هلع

میتمد که فرد هلور داتته هلتد که در هنگل مماجهه هل وقلیع دردنل  ،خداوند او را ونهل ن ماهود
و هل یلر منبمد هه اسوتقبل رویودادهل مویرود .در پوژوهش کمئالنوگ و کومهن)2002( 2

گرات
مقلهله مثب

دینی میوماند رواه زوجالن را مننوم و متنوللی کورده و هلعو

ه مد .همانالن در پژوهش قرهلنی ( )1۳96نقش مثب

مننلیولهی در زنودگی

مقلهلوه مننوم در م وکمت روا پیتوکی و

هرخی نلممیملت زندگی زوجوالن ملننود داغدیودگی و همیول طبالنوی ولئالود توده اسو

کوه خومد

ن ل دهنده غنی همد این مفهم در فرایند مقلهله هل نلممیملت دارد.
 -۳آداب مننم ر هه مننل رعلی
زیلروگله هل عبلد و رعلی
جمع ادب و در لغ
اس

وظلیف و آداب مننم در رواه هول همسور ملننود رفوتن هوه

آداب مننم راهطه جنسی هه عل

هلورهول ومحالود اسو  .آداب

هه مننل راهنمل مرد ههسم کلر پسندیده و هلزدارنده آ هل از کولر زتو

(اهن منظمر .)1۴1۴ ،ادب در اصطمح دینی هه مننل هالئو

عمل هر طبق آ انجل تمد و زملنی عمل دارا ایون تورای اسو
اختاللر هلتد (طبلطبلئی .)1۴17 ،اهمال

رعلی

زیبولیی اسو

کوه سویاوار اسو

کوه هوم عملوی م وروع و هوم

آداب مننم رواه زوجالن در هرخی پژوهشهول

ملنند حسنی و همکولرا ( ،)1۳۸6سولرجللمئی ( ،)1۳9۳چهرقولنی ( ،)1۳9۴نومر ( )1۳9۴اتولره
تده اس  .در پژوهش هلولر و همکلرا  )199۸( 3هل هررسی اثره
ناللیش و دعل هر زوجالن دریلفتنود کوه ایون پدیوده هلعو

آراموشه

وی یکوی از آداب مننوم یننوی
وی در آ هول توده و زوجوالن

می ومانند از آ هرا حل م کمت سلزتی خمد در زندگی کمک هگالرند .همانالن متمجه تودند
انجل عبلدات هلع

کلهش احسلسلت خ ملنه و واکنش هل هالجلنی منفی نسب

هه یکدیگر تده

و رفتلرهل اجتملعی و م لرکتی را در زوجالن افیایش میدهد .در پژوهش سلالر فر و همکولرا
( )1۳92استفلده از آداب عبلد در زمالنههل نملز ،دعل ،حضمر در املکن مقدس ،تکر ننم هل
خداوند و نگله مننم هه وظلیف زوجی از جمله مداخلوههول موؤثر در زوجدرمولنی دانسوته توده
1. Pargament et al
2. Koenig & Cohen
3. Butler et al
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اس  .در پژوهش نمر ( ) 1۳9۴از جملوه نتولیج و کلرکردهول رعلیو

آداب مننوم در رواهو

زوجالن کلهش م کمت اجتملعی ملنند طمق علطفی و کدورت ،آسل سولز کلرهول ،د پوریرور
تد زندگی اجتملعی ،حلکم تد نظم و انضبلط در متال خلنماده و رتد مننم افوراد خولنماده
اتلره تده اس .
مقلیسه مؤلفههل هه دس

آمده در سطح نظر هل عمامل است راج تده هه روش وتلالل عولملی

ن ل داد که هر اسلس وتلالل علملی گمیههل در ونداد کمتر از عمامل پالرامم یکودیگر قورار داده
اس  .این اختمف منلم پلسخ آزممدنیهلس ؛ هه این مننی که هلوجمد وأیالود متتومایی گمیوههول
ل  ،آزممدنیهل احتملالا در هرخی سؤاالت هردات

یکسلنی داتته و پلسوخ همسولنی

ومس مت

را داده هلتند .در نتالجه سؤاالت زیرمجممعه عمامل م تلف ،وت

یک علمل قرار گرفتهاند و ایون

مسئله هلع

حرف یک علمل نظر تده اس .

نتلیج حلصل از این پژوهش هستر منلسبی هرا سنجش سومم

مننوم در رواهو زوجوالن در

م ولوره و زوج درمولنی و هررسوی اروبولط ایون مفهووم هول دیگور متغالرهول موروب ملننود رضوولی ،
سلزگلر و صمالمال
میوما در جه

زنلتمیی فراهم کرده و هل طراحی مد هل درملنی حلصل از مؤلفههول آ ،

کلهش ونلرضلت و اختمفلت زنلتمیی استفلده نممد.

ههطمر طبالنی ،هر پژوه ی متدودی هلیی در مسالر ونمالم دهی دارد که این پژوهش نالوی ایون
امر مستثنل نالس  .از جمله متدودی هل این پژوهش میووما هوه اسوتفلده از فقو کتولب روایوی
مالیا التکمة در تنلسلیی مؤلفههل و خرده مؤلفههل سمم

مننوم از کتوب دینوی اتولره کورد.

همانالن غرهل گیارههل دینی هر اسلس ضنف کتلب و انت ولب کتوب هول درجوه الوف و ب و نوه
ضنف سند از دیگر متدودی هل این پژوهش اس  .هوهصومرت نممنوهگالور در دسوترس قورار
گرفتن پرس نلمههل در تبکههل اجتملعی هه عل

متدودی هل نلتی از هالمولر کمویود  ،19از

جمله دیگر متدودی هل این پژوهش همد؛ هنلهراین در پلیل پال نهلد میتومد وودوین مؤلفوههول و
ریی مؤلفههل و سلخ

پرس نلمه هل استفلده از دیگر کتب روایی و غرهل گیارههل هور اسولس ضونف

سند نالی انجل پریرد .همانالن اعتبلریلهی پرس نلمه هر اسولس نممنوهگالور و ولدفی و در جلمنوها
گستردهور و متفلوت از دان جمیل انجل پریرد .ودوین مد هل درملنی هر اسلس مؤلفوههول ایون
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مفهم و استفلده از این پرس نلمه هرا سونجش سومم

مننوم رواهو زوجوالن در پوژوهشهول

مروب از جمله دیگر پال نهلدهل پژوهش میهلتد.
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